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The Coronavirus Impact
Pandemi COVID-19 membuat menurunnya 
permintaan terhadap minyak dunia, pasokan 
yang besar membuat harga minyak anjlok.
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Nasabah yang terhormat,

Pasar keuangan mengalami rebound pada bulan April, setelah 
mengalami tekanan yang besar selama kuartal pertama tahun 
ini. Stimulus fiskal dan moneter besar-besaran yang 
diluncurkan oleh pemerintah dan bank sentral di seluruh 
dunia dianggap dapat meredam aksi jual pelaku pasar.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap 
berbagai sektor, salah satunya pada anjloknya harga minyak 
dunia yang kehilangan permintaan akibat kebijakan social 
distancing serta lockdown di berbagai negara. Sementara 
sebelum pandemi terjadi, kondisi pasar minyak dunia pun 
sedang mengalami kelebihan pasokan yang membuat harga 
minyak masih berada di level rendah.

Rendahnya harga minyak tidak serta merta membawa 
dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, ada hal yang 
diberikan keuntungan dengan rendahnya harga minyak 
seperti saat ini. Kami mencoba memberikan gambaran apa 
saja yang berpengaruh baik positif maupun negatif akibat 
rendahnya harga minyak.

Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, S&P 
Global Ratings merevisi turun outlook peringkat utang 
Indonesia dengan tetap mempertahankan peringkat di level 
investment grade. Namun ternyata banyak negara lain yang 
mengalami hal yang sama, bahkan ada beberapa negara yang 
peringkatnya diturunkan. Hal ini memberikan gambaran 
bahwa fundamental Indonesia masih cukup baik untuk 
menahan gejolak eksternal meskipun ada bebrapa indikator 
ekonomi yang memburuk karena efek dari pandemi ini.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai 
strategi dan rekomendasi produk-produk investasi, Anda 
dapat menghubungi Relationship Manager Kami di cabang 
terdekat.

Director of Retail 
& SME Business

GREETINGS

Rustini Dewi

0101

Pandemi COVID-19 memberikan 
dampak negatif terhadap 
berbagai sektor, salah satunya 
pada anjloknya harga minyak 
dunia. Rendahnya harga minyak 
tidak serta merta membawa 
dampak negatif terhadap 
ekonomi Indonesia.
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Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada tahun 2020 hanya akan mencapai 2,1 
persen. Ekonomi diperkirakan akan pulih pada tahun 
2021-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,4 
persen.

Pemerintah menerbitkan tiga surat utang global senilai 
$4,3 miliar dengan tenor terpanjang 50 tahun. Ini 
merupakan penerbitan USD bond terbesar dalam 
sejarah Indonesia.

Pemerintah resmi meluncurkan Kartu Prakerja dengan 
target penerima sebanyak 5,6 juta orang dengan nilai 
bantuan sebesar Rp3,5 juta per orang.

OPEC dan sekutunya sepakat untuk memangkas lebih 
dari seperlima produksi untuk mengatasi turunnya 
permintaan. OPEC+ akan memotong hingga 9,7 juta per 
barel per hari pada Mei dan Juni dan akan berkurang 
secara bertahap sampai April 2022.

Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum 
rupiah sebesar 200 bps untuk bank umum konvensional 
dan 50 bps untuk bank umum syariah yang berlaku 1 
Mei 2020.

S&P revisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil 
menjadi negatif, namun tetap mempertahankan 
peringkat utang di investment grade, BBB.

Ada optimisme atas recana pembukaan kembali 
ekonomi di beberapa negara. Namun di saat yang 
bersamaan muncul kekhawatiran akan adanya 
penularan gelombang kedua COVID-19.

Harapan atas pengobatan COVID-19 setelah obat 
Remdesivir dianggap dapat mengobati secara 
efektif pasien terinfeksi COVID-19 dengan gejala 
parah.

Pasar masih berharap akan adanya tambahan 
stimulus fiskal maupun moneter baik dari global 
maupun domestik.



Harga mid price INDON50 
(benchmark obligasi denominasi 
Dollar AS - 30 tahun) terkoreksi

Sumber: Bloomberg

Pasar saham mengungguli 
pasar obligasi di bulan April 2020

APRIL
IN NUMBER

+2,90%
Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 
20 tahun) terapresiasi

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan menguat

OBLIGASISAHAM

+11,68% -1,66%
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IDR

USD

+3,91%
IHSG menguat
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APRIL 2020
Global Review

OPEC dan para sekutunya (OPEC+) 
mencapai kesepakatan untuk 
mengurangi produksi minyaknya 
hingga 9,7 juta barel per hari yang 
efektif berlaku mulai 1 Mei 2020 
hingga akhir Juni. 
SENTIMEN POSITIF

Harga minyak kontrak berjangka WTI 
anjlok hingga mencapai -$37,63 per 
barel. 
SENTIMEN NEGATIF

Bank sentral Jepang, Bank of Japan 
memperbesar stimulus moneternya 
dengan cara membeli obligasi dalam 
jumlah tak terbatas untuk menjaga 
biaya pinjaman tetap rendah. 
SENTIMEN POSITIF

Bank sentral AS, Federal Reserves 
mengeluarkan program stimulus 
sebesar $2,3 triliun untuk menawarkan 
pinjaman empat tahun kepada 
perusahaan yang memiliki 10.000 
karyawan dan secara langsung 
membeli obligasi negara dan kota. 
SENTIMEN POSITIF

Bank sentral Tiongkok, People’s Bank 
of China meningkatkan stimulus 
moneternya dengan memotong 
tingkat fasilitas pinjaman jangka 
menengah (TMLF) yang ditargetkan 
untuk satu tahun serta prime rate 
loans untuk satu dan lima tahun. 
SENTIMEN POSITIF

Bank sentral AS, Federal Reserves 
menahan suku bunga acuan di kisaran 
0,00-0,25 persen. The Fed akan 
mempertahankan kebijakan agresif 
hingga wabah COVID-19 berakhir. 
NETRAL

S&P mempertahankan peringkat utang 
Indonesia di peringkat BBB. Namun, 
menurunkan outlook menjadi negatif 
dari stabil. 
SENTIMEN NEGATIF

Kementerian Keuangan memberikan 
penundaan pembayaran cukai dari 9 
April hingga 9 Juli untuk membantu 
arus kas produsen selama pandemi dan 
mencegah PHK. 
SENTIMEN POSITIF

Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib 
Minimum (GWM) Rupiah sebesar 200 
bps untuk bank umum konvensional 
dan 50 bps untuk bank umum Syariah 
yang berlaku 1 Mei 2020. Penurunan 
GWM Rupiah akan menambah likuiditas
 di perbankan sekitar Rp102 triliun
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah Indonesia menerbitkan 
Global Bond sebesar $4,3 miliar dalam 
tiga seri surat berharga global dengan 
tenor terpanjang 50 tahun. Penerbitan 
Global Bond ini dapat memberikan 
ruang tambahan bagi APBN 2020. 
SENTIMEN POSITIF

Kementerian Kesehatan menerbitkan 
Permenkes tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) dan Jakarta 
menjadi provinsi pertama yang 
menerapkan PSBB. 
SENTIMEN POSITIF

Neraca perdagangan Indonesia tercatat 
surplus sebesar $743 juta pada Maret 
2020. Kinerja impor yang menurun 
signifikan serta angka ekspor yang 
mengalami kenaikan menjadi faktor 
utama surplus perdagangan. 
NETRAL

Domestic Review
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Setelah gagal mencapai kesepakatan pada bulan Maret, akhirnya OPEC+ mencapai kesepakatan untuk 
memotong produksinya sebanyak 9,7 juta barel per hari. Semua negara yang tergabung dalam OPEC+ sepakat 
untuk memotong sekitar 23% dari produksinya, hanya Mexico yang menyetujui pemotongan sebesar 6% dari 
produksinya.

Meskipun OPEC+ sudah bersedia untuk memotong produksinya, namun harga minyak diprediksi masih akan 
tetap rendah karena lemahnya permintaan. Merebaknya COVID-19 membuat adanya kebijakan social 
distancing dan lockdown di sejumlah negara menyebabkan penurunan konsumsi energi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Badan Energi International memproyeksikan permintaan minyak akan merosot sekitar 9,3 
juta barel per hari.

OPEC+ Akhirnya Sepakat Potong Produksi

Sumber: BNP Paribas, OPEC, IEA, Reuters, Bloomberg, Pla�s, Schroders

Sumber: Bloomberg Economics
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Menakar Untung Rugi Rendahnya Harga Minyak
Rendahnya harga saat ini dapat memberikan dampak postif dan negatif terhadap ekonomi Indonesia. Harga minyak 
yang rendah memberikan efek negatif pada penerimaan pemerintah dimana porsi penerimaan sektor migas 
mencapai 6% dari APBN 2020. Berkurangnya pendapatan pemerintah akan memperbesar defisit fiskal. Menurut riset 
Maybank Kim Eng, setiap 10% penurunan penerimaan dari sektor migas akan memperlebar defisit anggaran 
sebanyak 6,4 bps.

Indonesia yang saat ini merupakan net importir minyak, penurunan harga minyak memberikan dampak positif pada 
neraca perdagangan migas, karena impor dengan harga yang lebih murah. Namun di sisi lain Indonesia merupakan 
eksportir terbesar dari komoditas batubara, CPO, nikel dan timah dimana harga minyak mempunyai korelasi yang 
tinggi terhadap harga komoditas tersebut. Komposisi ekspor Indonesia lebih dari 50% merupakan komoditas, 
dengan demikian melemahnya harga komoditas akan menurunkan kinerja ekspor.

PORSI PENERIMAAN MIGAS DAN NON MIGAS

KOMPOSISI EKSPOR INDONESIA > 50% KOMODITAS

* APBN awal ; ** APBN revisi
Sumber: Kementarian Keuangan, Maybank Kim Eng

Sumber: BI, Maybank Kim Eng
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Meskipun kinerja ekspor dapat menurun akibat rendahnya harga minyak, namun berdasarkan riset Mandiri Sekuritas 
rendahnya harga minyak dapat memberikan dampak positif terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia (current 
account). Meskipun mempunyai korelasi yang tinggi terhadap komoditas utama ekspor Indonesia namun 
penurunan harga minyak yang lebih dalam dibandingkan CPO dan batu bara yang memberikan sisi positif kepada 
neraca transaksi berjalan dan hal tersebut juga positif bagi stabilitas nilai tukar Rupiah.

Sementara turunnya harga minyak bisa memberikan dampak positif terhadap inflasi. Harga minyak berkontribusi 
secara langsung terhadap biaya transportasi dan secara tidak langsung terhadap harga makanan. Dimana kedua 
segmen tersebut berkontribusi 64% terhadap inflasi pada 1Q20. Namun dengan catatan jika pemerintah 
menurunkan harga BBM, terutama untuk jenis Premium dan Pertalite. 

CPO
Batu Bara
Minyak
TOTAL

0,13%
0,10%

-0,14%

29,60%
-28,50%
-29,10%

0,37%
-0,30%
0,39%
0,46

SENSITIVITAS HARGA MINYAK TERHADAP NERACA TRANSAKSI BERJALAN (CURRENT ACCOUNT)

KOMPOSISI INFLASI 1Q20

Komoditas Sensitivitas setiap 10% kenaikan
terhadap neraca transaksi berjalan

Perubahan Harga 
dalam 4M20 (% YoY)

Dampak Terhadap Neraca
Transaksi Berjalan (% PDB)

Sumber: Estimasi Mandiri Sekuritas

Sumber: BPS, Maybank Kim Eng

Transportasi Makanan Lainnya64%
36%

Sumber: Bloomberg, Mandiri Sekuritas
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Sumber: Trading Economics

PERUBAHAN PERINGKAT UTANG BEBERAPA NEGARA
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Turun peringkat
Revisi outlook
Revisi outlook
Revisi outlook

Turun peringkat

Tidak Hanya Indonesia

Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings 
mempertahankan peringkat utang Indonesia di 
posisi BBB, namun menurunkan outlook dari stabil 
ke negatif. Indonesia bukan satu-satunya negara 
yang direvisi turun outlook-nya, bahkan ada 
beberapa negara yang diturunkan peringkatnya di 
tengah krisis pandemi COVID-19 berlangsung.



Revisi outlook dari S&P Global Ratings bukan cerminan 
permasalahan ekonomi Indonesia yang bersifat fundamental, 
namun lebih dipicu oleh risiko memburuknya kondisi fiskal akibat 
pandemi COVID-19 yang sifatnya lebih temporer. Rasio utang 
terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia juga masih berada di 
level yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara 
yang juga diturunkan outlook peringkat utangnya.
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Sumber: Kementerian Keuangan

DEBT TO GDP RATIO

250%

200%

150%

100%

50%

0%

Ru
ss

ia

13% 17% 23% 30% 35% 37% 45% 48% 53%
62%

72% 76%
85%

96% 98%
108%

135%

201%

Ch
in

a

Sa
ud

i A
ra

bi
a

In
do

ne
sia

Au
st

ra
lia

So
ut

h 
Ko

re
a

In
di

a

M
ex

ic
o

Ca
na

da

So
ut

h 
Af

ric
a

Ar
ge

nt
in

a

Br
az

il

Un
ite

d 
Ki

ng
do

m

Sp
ai

n

Fr
an

ce

US
A

Ita
ly

Ja
pa

n



Market Perspective - Wealth Management Newsle�er
Mei 2020 10

WHAT 
TO WATCH

NETRAL pada kelas aset 
saham Indonesia (jangka 
menengah dan panjang) 

Volatilitas di pasar saham 
kemungkinan masih tetap tinggi 
karena masih belum terlihat jelas 
dampak serta bentuk pemulihan 
yang akan terjadi terhadap bisnis 
dan ekonomi. Namun, valuasi 
IHSG berada di level yang cukup 
atraktif yakni di sekitar 12,7x price 
to earnings ratio (P/E).

NETRAL pada 
investasi berbasis 
Dolar AS

Investor masih mengharapkan 
adanya pelonggaran kebijakan 
tambahan bank sentral besar 
dunia untuk menahan dampak 
ekonomi akibat pandemi 
COVID-19.

REKOMENDASI 
INVESTASI

OVERWEIGHT pada kelas 
aset obligasi (jangka 
menengah dan panjang)

Aksi jual investor asing di pasar 
obligasi terlihat sudah mereda. Real 
yield Indonesia yang saat ini berada 
di sekitar 5,45% cukup atraktif jika 
dibandingkan dengan negara 
emerging market lain.

Pelonggaran kebijakan moneter 
bank sentral global akan menopang 
pasar obligasi dalam jangka 
panjang.

Penurunan laju kasus baru infeksi COVID-19 secara 
global maupun domestik.

Optimisme pembukaan kembali ekonomi di 
beberapa negara, meskipun muncul kekhawatiran 
adanya penularan gelombang kedua COVID-19.

Penambahan stimulus fiskal maupun moneter dari 
pemerintah serta bank sentral baik global maupun 
domestik.
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Volatilitas diperkirakan masih akan tinggi dalam beberapa 
bulan ke depan jika pandemi COVID-19 masih belum usai. 
Untuk profil risiko moderate direkomendasikan untuk 
sementara mengurangi porsi saham dan mengalihkan ke 
obligasi untuk menurunkan tingkat volatilitas portofolio. 
Sementara untuk  profil risiko growth dapat mengalihkan 
porsi pasar uang ke obligasi dan menyeimbangkan porsi 
saham.

REKOMENDASI 
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ANALISA 
VALAS

Mata uang Rupiah diprediksi akan melanjutkan penguatannya dan 
mengikuti tren positif perdagangan pada awal Mei 2020. Gubernur BI Perry 
Warjiyo menegaskan salah satu pendorong Rupiah ialah defisit transaksi 
berjalan yang lebih rendah dari defisit semula sebesar 2,5% - 3% dari PDB. 
Selain itu, BI berkomitmen menjaga pasar dan stabilitas nilai tukar Rupiah, 
dengan melakukan intervensi di pasar spot, DNDF, dan SBN. 

Namun, masih ada sentimen negatif dari laporan IHS Markit mengenai data 
Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia April 2020 di 
angka 27,5. Jauh menurun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 43,5. Angka 
ini menjadi yang rekor terendah sepanjang pencatatan PMI sejak April 2011. 

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 
14.800-15.800 selama bulan Mei 2020.

Bank Sentral Australia memutuskan suku bunga acuan tetap di level 0,25%.

Hubungan Australia dan China berkembang kurang baik. Duta besar China 
di Australia Cheng Jingye mengancam akan memboikot anggur serta 
perjalanan ke Australia sebagai respons atas desakan penyelidikan asal 
mula virus corona yang diserukan Australia dan AS. 

Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham mengatakan, Australia 
adalah pemasok krusial bagi China. Menurutnya, sumber daya alam dan 
energi Australia sangat membantu pertumbuhan dan pembangunan 
manufaktur China. Sehingga pihaknya tidak akan merubah posisi kebijakan 
dalam isu kesehatan publik karena tekanan ekonomi.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,6250-0,6600 pada bulan Mei 2020

Beberapa negara Eropa secara bertahap telah membuka ekonomi mereka 
sejak 27 April 2020, diantaranya pabrik-pabrik di Italia. Di Jerman pun 
sekolah, museum, gereja dan toko kecil mulai dibuka. 

Pemerintah sendiri sebenarnya masih khawatir akan adanya gelombang 
kedua dari virus Corona. Namun disisi lain ECB memprediksikan 
perekonomian akan turun sebanyak 15% pada kuartal kedua, sehingga 
pihak berwajib pun terpaksa membuka kembali ekonomi.

Presiden ECB Lagarde mengakui UE mengalami kontraksi yang belum 
pernah terjadi sebelumnya dan GDP Uni Eropa akan jatuh antara – 5% 
sampai – 12% pada tahun ini. 

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,0650 – 1,1200 pada 
bulan Mei 2020.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 30 April 2020

14.857-16.575
-8,80%

Pergerakan
AUD/USD 

1 - 30 April 2020

0,5979-0,6571
6,11%

Pergerakan
EUR/USD

1 - 30 April 2020

1,0726-1,1040
-0,67%
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Support-2

Keterangan:    
1. 'Support-1' adalah estimasi batas bawah pertama ketika suatu mata uang melemah.  Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju 'Support-2'. 
2. 'Resistance-1' adalah estimasi batas atas pertama ketika suatu mata uang menguat. Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju ke 'Resistance-2’.

Support-1 Mata Uang Resistance-1

 14.800 
0,6250
1,0650
1,2300
104,50

 15.000 
0,6350
1,0800
1,2400
105,50

USD/IDR
AUD/USD
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY

 15.300 
0,6500
1,1100
1,2600
108,00

Resistance-2

 15.800 
0,6600
1,1200
1,2800
110,00

FX OUTLOOK*

*Estimasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar terbaru

ANALISA 
VALAS

Perpanjangan lockdown berakhir pada tanggal 7 Mei 2020. Disatu sisi, 
kurva perekonomian sudah mendatar, dan para pebisnis menekan 
pemerintah untuk membuka kembali ekonomi. 

Inggris saat ini memiliki jumlah kematian karena corona tertinggi kedua 
di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut hitungan resmi terbaru yang 
dirilis Selasa, jumlah kematian corona di Inggris telah mencapai 32.000.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2300-1,2600 pada 
bulan Mei 2020. 

Nilai tukar JPY tercatat menguat melawan USD. Bank sentral Jepang (BoJ) 
yang memberikan stimulus ribuan triliun. BoJ mengatakan akan 
melakukan program pembelian aset (quantitative easing/QE) dengan 
nilai tak terbatas guna meredam dampak penyebaran Corona ke 
perekonomian. Dengan kebijakan tersebut, Jepang akan mengalami 
kelebihan likuiditas. Dalam kondisi pandemi, hal ini justru menguatkan 
mata uang. 

BoJ memangkas perkiraan ekonomi dan memproyeksi inflasi akan jatuh 
jauh di bawah target 2% selama tiga tahun ke depan.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
104,50-110,00 pada bulan Mei 2020.

Pergerakan
GBP/USD 

1 - 30 April 2020

1,2164-1,2648
1,41%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 30 April 2020

106,36-109,39
-0,33%
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Kecuali dinyatakan lain, semua data bersumber dari berita media massa, dan tidak diterbitkan oleh PT Bank 
Commonwealth (PTBC). PTBC harus dijamin untuk dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
penuntutan hukum oleh pihak ketiga. PTBC beserta direkturnya, karyawannya dan perwakilannya dalam Lampiran ini 
selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Grup”. Laporan ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak 
boleh ditafsirkan sebagai suatu ajakan atau penawaran untuk membeli efek atau instrumen keuangan. Laporan ini telah 
disusun tanpa mempertimbangkan tujuan, situasi keuangan dan kapasitas untuk menanggung kerugian, pengetahuan, 
pengalaman atau kebutuhan orang-orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada anggota dari Grup yang 
melakukan atau harus melakukan penilaian kelayakan atau penyesuaian laporan untuk penerima laporan ini yang 
karenanya tidak mendapat manfaat dari perlindungan peraturan dalam hal ini. Laporan ini bukan nasihat atau petunjuk. 
Semua penerima laporan ini harus, sebelum bertindak atas dasar informasi dalam laporan ini, mempertimbangkan 
kewajaran/kelayakan dan kesesuaian informasi, dengan memperhatikan tujuan-tujuan mereka sendiri, situasi keuangan 
dan kebutuhan, dan jika perlu mencari profesional yang tepat, memperhatikan kondisi valuta asing atau nasihat keuangan 
tentang isi laporan ini sebelum membuat keputusan investasi. Kami percaya bahwa informasi dalam laporan ini adalah 
benar dan setiap pendapat, kesimpulan atau rekomendasi yang cukup telah diadakan atau dibuat, berdasarkan informasi 
yang tersedia pada saat kompilasi, tetapi tidak ada pernyataan atau jaminan, baik tersurat atau tersirat, yang dibuat atau 
disediakan untuk akurasi, kehandalan atau kelengkapan setiap pernyataan yang dibuat dalam laporan ini. Setiap pendapat, 
kesimpulan atau rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan 
mungkin berbeda atau bertentangan dengan, kesimpulan, pendapat atau rekomendasi yang diungkapkan oleh Grup di 
tempat lain. Kami tidak berkewajiban untuk, dan tidak, memberitahukan perkembangan terkini atau harus terus mengikuti 
informasi terkini yang terdapat dalam laporan ini. Grup tidak menerima tanggung jawab untuk setiap kerugian atau 
kerusakan yang timbul akibat dari penggunaan seluruh atau setiap bagian dari laporan ini. Setiap penilaian, proyeksidan 
prakiraan yang terkandung dalam laporan ini didasarkan pada sejumlah asumsi dan perkiraan dan tunduk pada kontinjensi 
dan ketidakpastian. Asumsi dan perkiraan yang berbeda dapat mengakibatkan hasil material yang berbeda pula. Grup tidak 
mewakili atau menjamin bahwa salah satu proyeksi penilaian atau prakiraan, atau salah satu dasar asumsi atau perkiraan, 
akan dipenuhi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Grup tidak 
menjamin kinerja dari produk investasi atau pembayaran kembali modal dengan produk yang didistribusikan oleh PTBC. 
Investasi dalam produk ini bukan merupakan simpanan atau kewajiban lainnya dari Grup atau anak perusahaannya dan 
setiap jenis produk investasi memiliki risiko investasi termasuk hilangnya pendapatan dan modal yang diinvestasikan. 
Contoh yang digunakan dalam komunikasi ini hanya untuk ilustrasi. Semua materi yang disajikan dalam laporan ini, kecuali 
bila ditentukan lain, berada di bawah hak cipta Grup. Tak satu pun dari materi, maupun isinya, maupun salinannya, dapat 
diubah dengan cara apapun, ditransmisikan ke, disalin atau didistribusikan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis dari 
perusahaan terkait yang menjadi bagian dalam Grup. Grup, berikut agennya, asosiasinya dan kliennya memiliki atau telah 
memiliki posisi panjang atau pendek pada efek atau instrumen keuangan lainnya yang disebut di sini, dan dapat setiap saat 
melakukan pembelian dan/atau penjualan terhadap kepentingan atau surat berharga dalam kapasitasnya sebagai prinsipal 
atau agen, termasuk menjual atau membeli dari klien atas dasar pokok dan dapat terlibat dalam transaksi yang tidak 
konsisten dengan laporan ini. Silakan melihat website kami di www.commbank.co.id untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda 
ingin berbicara dengan seseorang mengenai instrumen keuangan yang dijelaskan dalam laporan ini, silakan hubungi Call 
Centre kami di 15000 30 atau email kami di customercare@commbank.co.id. 

DISCLAIMER
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PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terda�ar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan peserta penjaminan LPS.


